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Os recursos básicos de privacidade nos browsers estão em jogo. Depois de ter sido acusada de 
driblar o Internet Explorer e o Safari para usar cookies, a Google responde dizendo que o 
protocolo P3P do IE é ultrapassado 
 
O sistema de proteção à privacidade do Internet Explorer, chamado de P3P, não consegue 
acompanhar a evolução da internet atual, tais como recursos baseados em cookies. Quem 
afirma é a Google, ao responder formalmente a acusação da Microsoft, feita nesta segunda-
feira, de que ela estaria burlando as proteções de privacidade do browser ao "enganar" o 
protocolo P3P. A Google pode ter respondido à Microsoft, mas ainda está devendo explicações 
sobre o "drible" na privacidade do Safari, da Apple 
 
"Descobrimos que a Google contorna o protocolo P3P Privacy Protection no IE", escreveu Dean 
Hachamovitch, Vice-Presidente Corporativo da Microsoft' para o Internet Explorer no blog da 
empresa. O IE, por padrão, bloqueia qualquer cookie de terceiros (que não pertencem ao 
domínio web que está sendo acessado no momento) a menos que o site apresente uma 
declaração compatível com o protocolo P3P dizendo como o cookie será usado e 
comprometendo-se a não rastrear o usuário. No caso da Google, a declaração P3P apresentada 
é apenas um texto, sem os padrões técnicos exigidos pelo IE, e por conta de um lapso do P3P 
o cookie é liberado e contorna o controle de privacidade. 
 
A Vice-Presidente sênior de comunicações e práticas da Google, Rachel Whetstone, rebateu as 
críticas da Microsoft numa declaração por email dizendo que a política de privacidade da 
Microsot "é muito pouco operacional". E diz que o protocolo adotado pela Microsoft tem 
atrapalhado a funcionalidade de muitos recursos da web atual baseados em cookies. E isso 
inclui recursos como o botão "Like" (curitir) do Facebook, a capacidade de fazer login em sites 
usando uma conta Google e outras centenas de outros serviços web, diz o comunicado da 
Google. A empresa declara ainda que é impraticável ser compatível com a política atual de 
privacidade do IE e que tanto ela quando o Facebook e outros sites estão abertos a discutir o 
padrão P3P. 
 
Fonte: CIO, 21 fev. 2012. [Portal]. Disponível em: <http://cio.uol.com.br>. Acesso 
em: 23 fev. 2012. 
 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.


